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 چکیده
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 مقدمه
 دشودانش فرهنگی وارد مدرسه میو  های زبانیآموز و یا یک دانشجو با مهارتیک دانش

ای هها با قدرتی بیش از پیش زمینهگیرد، این تفاوتو مورد تشویق و پاداش قرار می

رای این موزشی و دانشگاهی بتوانند دستیابی آهنگی میدگی و دسترسی به منابع فرخانوا

های اجتماعی و بصورت قانونی فراهم سازند، چیزی که از آن در بازتولید نابرابریافراد را 

، سرمایه فرهنگی (.9113، 9)بوردیو و پاسرونشود ن سرمایه فرهنگی نام برده میعنواهب

 برای حفظ شرایط موجود طبقاتی و کسب هایی است که یک فردقابلیت، توانایی و مهارت

فردی  یگردد. تولید این سرمایه در حوزهمند میهای جدید اجتماعی از آن بهرهموقعیت

وزشی کشوری است. امروزه در مستلزم آموزش خانوادگی و یا آموزش هدفمند نظام آم

نوان عهبیاسی های سهای قدرتی و نابرابریه در موازنهچهای استراتژیک جهانی آنرقابت

انسانی و اجتماعی نیست، بلکه  ،های اقتصادیعامل اثرگذار شناخته شده است، سرمایه

ای هممالک مختلف جهان در حوزه سرمایهمزایای رقابتی دنیا در عرصه توسعه پایدار در 

س شودفرهنگی معین و مشخص می یه فرهنگی توجه بسیاری از سرما(. 2393، 2)فیلیپ

ه انتفاعی را که بهای انتفاعی و غیرها و سازمانا، مراکز فرهنگی، دانشگاهدهها، نهاسازمان

ی دخیل هستند به خود معطوف های فرهنگگذاریریزی و سیاستهای برنامهنوعی در عرصه

گذار و قدرتمند کشورها بیش از پیش داشته است؛ این ضرورت امروزه در سطوح قانون

نهاد، ، های فرهنگی هر سازمانتنظیم و ترسیم سرمایه که با مورد توجه قرار گرفته است. چرا

ر های افراد ههای فرهنگی و توانشتوان به شناسایی ارزشجامعه و یا کشور براحتی می

هایی امهملی ایشان به تجویز برنجامعه پی برد و در راستای سبک زندگی و ایجاد رفاه و نشاط 

های استراتژیک و رو به ی از موارد با حرکتاپاره. در (2332، 0)کوشران عملیاتی پرداخت

ای جدید هتوان به تولید نابرابریه و سالئق افراد و آحاد جامعه میجلو حتی با تغییر ذائق

گذاری در عرصه و در بازار سرمایه و سرمایه های قدرت پرداختاجتماعی و تغییر موازنه

ز بخش نوین، سبب بروو انسجام های ملیایجاد نمود و با باز تعریف هویت بازار، تغییر
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نوعی نتایج کوچکی از انواع هها بو یا واگرا در جامعه گردید، این های همگراهویت

ه این سرمایه . لذا امروز(2331، 9)مولر آیندسرمایه فرهنگی در جامعه بشمار میهای کارکرد

 "سرمایه جدید"تولید کنند بلکه با های آموزشی عرض اندام نمیفقط در قالب سرمایه

و با قدرت  ههای موروثی در بستر پیشینه فردی و ملی شد( سبب بروز سرمایه9114، 2)بوردیو

ه الزم ر شکلی کهعنوان سرمایه ناملموس و سرمایه معنوی بههتواند بزایندگی و باروری می

حرک و پویایی وز تبر های موجود طبقاتیولید شود و با بازتولید نابرابریباشد تولید و بازت

. بنابراین درک عوامل (2332، 4؛ وو2334، 0جورج) های متمادی فراهم نمایدرا برای نسل

یزی شده رتولید آگاهانه و ارادی و برنامه تواند بافزایش و ارتقاء سرمایه فرهنگی میمؤثر بر ا

ی جهت هنگهمراستایی فردر ابعاد فردی، جمعی و ملی، در راستای تولید دانش فرهنگی و 

مل نماید ر عپایداوری در راستای تحقق توسعهق با باالترین بهرهای مولد و خالتحقق جامعه

اتی و تولید نقشه ملیهای عگیری و تعیین استراتژیتواند در بهبود تصمیمو از نظر مدیریتی می

ر ثمر مگذاری فرهنگی با حداکثر سود و حداقل هزینه راهگشا و مثهای سیاستراه در حوزه

ر دی و در بعد فردی مد نظر قراعنوان یک سرمایه فرهدر گذشته سرمایه فرهنگی ب باشد.

رای که فرد ب یای از روابط، معلومات، اطالعات و امتیازاتعنوان مجموعههگرفت و از آن بمی

صالحی ) شدنام برده می کردموقعیت اجتماعی از آن استفاده میآوردن یک حفظ یا بدست

ولی امروزه و در شبکه جهانی کنونی سرمایه فرهنگی نه در قالب فردی (. 24: 9022 امیری،

قاء و باشد، لذا ارتنظر میوان شاخصی مؤثر در توسعه ملی مد عنهبلکه در بعد اجتماعی و ب

اشد بدار فرهنگی در جوامع مورد نظر میعنوان توسعه پایهتوسعه در سرمایه فرهنگی ب

ست؛ اهای ارتقاء سرمایه فرهنگی تحقیقاتی انجام شده تعیین شاخص جهت(. 2393)فیلیپس، 

ش سرمایه فرهنگی دهد که افزایمی ( نشان2393)5اسچرگر و ساواژهای از جمله بررسی

ی در ان دستیابی آموزشدستیابی آموزشی و حتی تعیین میز میزان افزایش والدین سبب

ی و تحرک ت آموزشهنگی، دستیابی به امکاناانتقال فرپذیری، جامعهایشان شود. فرزندان می
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3  . Georg 

4  . Wu 

5  . Simone Scherger, Mike Savage 
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که ارتقاء سرمایه دانسته و نشان دادند های ارتقاء سرمایه فرهنگی اجتماعی را شاخص

ی آموزشی، ن، ارتقاء دستیابفرهنگی در والدین، منجر به افزایش تشویق و انتظارات از کودکا

انتقال »شود. نگی ایشان مینجارها و انتقال فرهها و هسازی ارزشپذیری و درونیجامعه

قال نین انتچکانات آموزشی را تعیین نماید. همتواند سطوح دستیابی به امحتی می« فرهنگی

تواند با اثر مثبت، از تنزل کودک به عقب جلوگیری نموده و باعث رشد فرهنگی می

 بیشتر گردد. لذا ارتقاء سرمایه فرهنگی والدین سبب بروز:اجتماعی 

 ها وسازی ارزشکه توسط والدین در راستای درونی آموزشی -فرهنگی پذیریجامعه .9

 پذیرد.جارهای فرهنگی و اجتماعی صورت میهن

ام شده و ظارات والدین انجکه از طریق تشویق و انت زایش دستیابی به امکانات آموزشیاف .2

 تواند سطوح دستیابی آموزشی را نیز مشخص نماید.حتی می

ی، های فرهنگی موجود خانوادگسرمایه موروثی بر مبنای سرمایه لانتقا انتقال فرهنگی؛ .0

 ( شود.2393، 9شود )اسچرگریکه سبب بروز انگیزه و تحرک رو به جلو در افراد م

ات فرهنگی هر کشور در عنوان نیروهای محرک تجدید حیهارتقاء سرمایه فرهنگی ب

ا هوده و جوامع با تکیه بر آنهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهم بتمامی حوزه

افرادی در  0از نظر بوردیو(.2335 ،2) کالی یابندطلبی مادی و معنوی دست میبه منفعت

ه ترند که رموزفرهنگی صحیح را بهتر در مدرسه و جامعانباشت سرمایه فرهنگی موفق یهزمین

و خانوادگی طبقه اجتماعی  یهدارد کودکانی که از زمیناظهارمی 4کسب کرده باشند.گیدنز

اری پیدا های گفتاری و رفتهای اقلیت قومی، شیوهکودکان گروه بویژه اند،پائین برخاسته

ریات غایر است. اگرچه میل نظگفتاری و رفتاری مسلط در مدرسه م هایکنند که با شیوهمی

ما افرهنگی به طرف ایجاد تمایز و تولید نابرابری است،  یسرمایهی هشده در زمینمطرح

شرایط یکسان فراهم کند و در اختیار تمام دانشجویان قرار دهد تا هرکس  توانددانشگاه می

ها یری آنگهایی که بخش عظیم شکلسرمایه و توانایی خود از آن بهره ببرد. بنابر استعداد

                                                                 
1  . Scherger & Savage 

2  . Kuly, Stewart & Dudley 

3. Bourdieu 

4. Giddens  
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 کنندهسرمایه فرهنگی یک عامل تولید پذیرد.تحقق یافته و شکل می "آموزش "یق از طر

 دهد. میدان اجتماعیدر اختیار فرد قرار میرا  جامعه شناختابزار ها و مهارتو  است نابرابری

یکند، لیکن تنها آنجامعه فراهم می ری را برای همه اعضای آنبهای برافرصتنیز  ی ها

ز این ا ها را داشته باشند.جذب این فرصت ها سود ببرند که مهارتتوانند از این فرصتمی

 هم در مواقعی که در توزیع ؛است گر بسیارمهمگی یک متغیر مداخلهنحیث سرمایه فره

ت در بازتولید نابرابری اجتماعی دخال غیرتعنوان یک مهنابرابری وجود دارد یعنی ب ،منابع

تغیر تواند ممیکه ست هاها و پاداشفرصت متقاضی برابری ،دارد و هم در مواقعی که جامعه

ول زمینه اجتماعی به طور مستقیم بر حص خانوادگی وی هن زمینگر مهمی باشد. بنابرایخلهمدا

شغلی  طور مستقیم بر دستاوردهای علمی وفرهنگی بهی سرمایه فرهنگی تأثیر دارند و سرمایه

 تحصیالت و یاز نظرها وعقاید شخصی نیز ثمره تأثیر خواهد داشت. حتی برخورداری

 .(9029های اکتسابی است )بوردیو، مهارت

پرورش خانوادگی و اجتماعی  :شاملایه فرهنگی برخاسته از سه منشأ گوناگون سرم

 و فرهنگ شغلی موزشآ شده از طریقهای کسبهای رسمی و مهارت)طبقاتی(، آموزش

ایی در هسه منبع سبب بروزتفاوت این . انباشت سرمایه فرهنگی در افراد از طریقاست

نزد بوردیو،  .(9025 )آموسی، شودمی آن هستند فرهنگی و کسانی که فاقددارندگان سرمایه 

و فرهنگی ی اجتماعی هاعرصه و هنر ی محدودای بین عرصهنظام آموزشی واسطه

. نظام عرصه مصرف و ی تولیدعرصه ای است بینواسطه به عبارت دیگر، .استترگسترده

های ند، ابژهکنفرهنگی کمک می 9یهاف نهادهای هنری که به تولید ابژهبرخال آموزشی

ل با کنندگان هنر است تا به این شکبلکه کارش تولید مصرف کند،فرهنگی تولید نمی

ای لکهم»و در این جا « ملکه»تولیدات فرهنگی متناسب شوند. نظام آموزشی است که نوعی 

ود، شرش به مصرف کنندگان هنر تلقین میآورد.آنچه در آموزش و پروبوجود می« هنری

ننده کبندی کننده، که به مصرفهای طبقهایست از شاکلهفت است و مجموعهاز وجه دریا

 هایتنها با جنبهای از رمزها که نهمجموعه؛ دنکن« رمزگشائی»دهد اثر هنری را امکان می

پس  .تمرتبط اسها شناسی آننگاری و شمایلهنری ارتباط دارد، بلکه با شمایلصوری اثر 

                                                                 
1. Cultural objectives 
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نری که ای هی موزهکنندهدیدار است.« شدهتفکیک»ای قین ملکهمستلزم تل فهم هنر مدرن،

هائی دیبنهنری ازطبقه شده برخوردار نیست، برای فهم اثری تفکیکاز آموزش یا ملکه

: 9020، کند )اسکات لشها درک میکند که واقعیت روزمره را به یاری آناستفاده می

تنها در راستای افزایش هنگی بوردیو نهارتقاء سرمایه فر لذا ضرورت آموزش در (.043

صرف سرمایه موروثی خانواده، بلکه در راستای تولید مخاطب فرهنگ و کاالهای فرهنگی 

اند تودین مؤثر بوده و میو هنری و آموزش کدهای فرهنگی در راستای تحقق سرمایه نما

صیالت ر افزایش تحها در کناهای فرهنگی، صالحیت و توانایینوعی باعث ارتقاء توانشهب

ی از مهمترین یکخش باشد. گشا و اثربهای آموزشی و شغلی راهو امکان دستیابی به موفقیت

ک موزش یدهد. آتشکیل می "آموزش"در بعد فردی را های ارتقاء سرمایه فرهنگی مؤلفه

، 9بینی تحرک اجتماعی در اغلب جوامع صنعتی است )گینتیسفاکتور کلیدی برای پیش

های دهد که موفقیتان میاغلب مطالعات تحرکات اجتماعی نش .(9175، 2سول ؛9123

د شونموزشی خانواده در افراد تعیین میو شغلی توسط آموزش و تجربیات آآموزشی 

های شغلی خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط (. معموالً آموزش افراد در2332، 0)مورتیمر

و های آموزشی تواند از موفقیتموزش، فرد می(. در پی آ2337، 4پذیرد )الوصورت می

را کسب  تریهای شغلی مناسبمند شود و حتی موقعیتتحصیالت دانشگاهی باالتری بهره

در بعد فردی  "آموزش"ا توسط ارتقاء سرمایه فرهنگی افراد ر ،نماید، تمامی این موارد

 (.3302؛ بالسکو، 2331؛ مارکز، 9323، 5نمایاند )ترامونتتر میمشخص

ی از به عنوان یک« آموزش» بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده، فاکتور

نه فقط به جهت افزایش تحصیالت در  ؛گرددهای سرمایه فرهنگی محسوب میدهندهارتقاء

امکان  شوالدین و کودکان، بلکه به جهت تأثیرات اساسی در طبقه اجتماعی فرد و افزای

باشد می مورد توجهاست که ای و سبک زندگی های مناسب حرفهوقعیتدستیابی افراد به م
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وزش، ارتقاء وظایف نظام آم ترینیکی از اساسی (.2399 ،2؛ سالیس2331، 9)سات گیت

ایه باشد. سرمآموزان میهنگی دانشجویان و دانشسازی سرمایه فرسرمایه فرهنگی و غنی

عی، اجتما ای در زندگیکنندهعنوان تعیینهب های اجتماعی، مربوط بوده کهفرهنگی به ریشه

 گردد. در این زمینه و برایای و تخصصی او محسوب میسبک زندگی و دستاوردهای حرفه

اه که برای آزمون ورودی دانشگآموزانی از دانش گروهییافتن این اهمیت، تحقیقی بر روی 

ته و پنهان عنوان یک متغیر نهفر بهبتدا، سرمایه فرهنگی مورد نظنام کردند انجام شد. در اثبت

یری از گشان داد که ارتقاء آموزشی و بهرهتحلیل نهایی نولی در درجه کمتری فرض شد. 

آموزان سبب ارتقاء دانشی و افزایش تمایل ایشان برای بر روی دانش فوق برنامههای آموزش

ی، سرمایه قیت تحصیلادامه تحصیل در دانشگاه بوده است، که این افزایش تحصیالت و موف

سالیس، )آموزان را افزایش داده است ای است که شرایط دستیابی دانشارتقاء یافتهفرهنگی 

2399.) 

ا به ر فرزندان های ارتقاء سرمایه فرهنگی در حوزه آموزشر در تحقیقاتی، کانالجاگ

 شرح زیر معرفی کرده است:

 .)اکتسابی و موروثی( باید دارای سرمایه فرهنگی باشندی که مادر و پدر .9

 ه فرهنگی به فرزندان از طریق انتقال فرهنگی بین نسلی.سرمای انتقال توانایی .2

های به موفقیتآن و تبدیل ان در کسب سرمایه فرهنگی فرزند ومهارت توانایی .0

 آموزشی.

وق ف مکانیسمکه توسط سه نشان داد  ( با انجام این تحقیقات در دانمارک2331)  0جاگر

در حوزه خانواده فراهم را مینه الزم برای ارتقاء سرمایه فرهنگی از طریق آموزش توان زمی

نمود تا سرمایه فرهنگی در والدین باعث ارتقاء سرمایه فرهنگی در فرزندان شود )جاگر، 

های آموزی، توانمندسازی و مشاورهیاری موارد با تکیه بر مهارتآموزش در بس (.2331

اتی که چه در تحقیقمایه فرهنگی توصیه شده است، چناناء سرتخصصی و مداوم برای ارتق

توفیق در عرصه ورود به دانشگاه های نژادی و کم( بر تعدادی از اقلیت2393آوینک )توسط 
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ی خاص های آموزشده شد که با تدارک بستهو تحصیالت تکمیلی صورت گرفت، نشان دا

فردی و  هایمشاورهمداوم( و  های تخصصی وآموزی، توانمندسازی و مشاوره)مهارت

شه راه و ایجاد امکان تغییر مدت و بصورت مستمر ارائه نقمداخالت مستقیم در طوالنی

آموزانی را که در انتخاب مسیر اشتباه کرده بسیاری از دانشتوان میهای موجود غلط، مسیر

مدون قرار  هایهای ضروری جدید طبق برنامهراهنمایی کرده و مورد توجه آموزشبودند 

 ی تنظیم شدند. البتهمالً تخصصی و با توجه به اهداف آتها بصورت کاداد. این مشاوره

صول ای برای حسازی و آموزش تخصصی و حرفهقات قبلی دیگری نیز بر روی آمادهتحقی

عنوان ههای دانشگاهی انجام پذیرفته است ولی این پروژه عالوه بر توجه به آموزش بتموفقی

ر دو فاکتور مهم دیگر یعنی توانمندسازی و تکیبخش سرمایه فرهنگی، به ارتقاءفاکتور  ه ب

های اجتماعی نیز در این تحقیق تأکید داشته است. نتیجه آنکه، با تمرکز بر آموزش، سرمایه

الت مندی از تحصیدانشجویان در امکان ورود و بهره میزان موفقیت دستیابی این گروه از

گیری را نشان داد که خود دلیلی برای اهمیت آموزش در عرصه ارتقاء تکمیلی افزایش چشم

 (.2393، 9)آوینک بوده استسرمایه فرهنگی افراد 

آموزش فوق "یا « آموزش سایه»شاخص  سرمایه فرهنگی، ءهای ارتقایکی از شاخص

 های مکملاست. آموزش سایه، اصطالحی است که اشاره به آموزش، "درسی و هنری برنامه

های دانشگاهی و مدرسه دارد. آموزش شی با بودجه خصوصی و خارج از درسنظام آموز در

های جهانی روی داده است. این پدیده جهانی است که در پی مشارکتو پرورش سایه یک 

درصد در نظام آموزشی تمامی کشورهای جهان وجود دارد.  23تا بیش از  93مشارکت در 

 شود: ه میوزش سایه به اشکال مختلف دیدآم

 یافته و تخصصی(.ویان مقاطع باالتر، مراکز سازمانآموزش رسمی )توسط دانشج .9

 آموزش غیر رسمی )تدریس خصوصی در منزل، کار اضافه بر سازمان خانواده(.. 2

ر های آموزش سایه حتی بیش اها هزینهدر بسیاری از کشور ز آموزش و پرورش رسمی ب

ها، خواهان آموزش بیشتر و بردار است. جالب آن که خانوادهها تحمیل شده و هزینهخانواده

ی ارتقاء آموزشی فرزندان خویش حضور نهادهای آموزشی مرتبط در این حوزه، برا
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دستاوردهای آموزشی و تحصیلی تواند میزان دستیابی و باشند. آموزش سایه میمی

ه یزشی در تأمین و کسب سرماهای آموتقاء بخشیده و در تولید نابرابریآموزان را اردانش

نها تولید ه تآفرین باشد. در نهایت آن که آموزش سایه نفرهنگی باالتر در یک گروه نقش

 های آموزشی گروه تحتتواند باعث افزایش دانش و مهارت، مینمایدنابرابری آموزشی می

انات و افزایش امکشده و در مجموع باعث ارتقاء سرمایه فرهنگی ایشان  خودآموزش 

اربرد چنان نشان داد که با کها گردد. این تحقیق همهای آموزشی برای آنتحصیلی، موفقیت

آموزش سایه برای دختران در کشورهایی که نابرابری آموزشی جنسیتی اعمال شده و 

تواند برابری آموزشی را ارتقاء مند هستند، میمکانات آموزشی کمتری بهرهدختران از ا

تواند یآموزش سایه با کاربرد متفاوت م یح نابرابری آموزشی بپردازد. لذابخشیده و به تصح

 (.2331، 9بخش باشد )سات گیتهش و افزایش نابرابری آموزشی اثردر کا

نگی سرمایه فره»ن عنواهبرخی از محققین نقش آموزش را فراتر درنظر گرفته و از آن ب

ات روزمره تکنولوژی و ی و با وجود تغییرها معتقدند در عصر امروزآن اند.نام برده« جدید

های فرهنگی عرصه عنوان سرمایههافراد ب« آموزشی یسرمایه»باید از اطالعات می

تکنولوژی و ای، های حرفهذا ارتقاء سرمایه آموزشی در تخصصشدن نام برد. لجهانی

های هشبک فراد در نوآوری و دسترسی بهتواند سبب مزیت رقابتی اهای نوین میمهارت

اطالعاتی محسوب گردد که خود به نوعی باعث ارتقاء سرمایه فرهنگی فرد خواهد شد 

خوردارند امروزه و در هایی که از سرمایه فرهنگی باالتری بر(. خانواده2332، 2)کواسنز

اند. نوعی مواجه شده« کالس جهانی»وزش بنام شدن با ضرورتی جدید درآمعرصه جهانی

مندی از آموزش بیش از آن چه در کشورهای خود از آن ی بهرهاحساس تمایل برا

های جدید آموزشی، افراد را برای ادامه د. همین تمایل به افزایش مکانیسمبرخوردارن

ید، این نماانی تشویق و ترغیب میتحصیالت و داشتن مدارک دانشگاهی با اعتبارات جه

ه و در بسیاری از موارد کسب های تحصیلی به خارج از کشور شدگرایش سبب مهاجرت

فرهنگی را برای افراد ارمغان  خود نوعی از برتری ،مدارک دانشگاهی از کشورهای غربی
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آورد و تحصیل در خارج از کشور و مدرک دانشگاهی خارجی، هر دو باعث ارتقاء می

 ای از(.عده2399، 9شود )فایندلیراد مورد نظر در جوامع خودشان میسرمایه فرهنگی اف

های های آموزشی و بازخورد داشتهفرهنگی بر تجربهمحققین نیز بر مکانیسم اثر سرمایه 

ها اعتقاد دارند به همان اند. آنسرمایه فرهنگی افراد توجه داشته آموزشی افراد در ارتقاء

دخیل باشند،  های آموزشیتوانند در کسب سرمایههای موروثی میایهصورت که سرم

ه عنوان سرمایهتواند بدر مدرسه و دانشگاه، در نهایت میشده سبتجربیات آموزشی ک

گذاری قرار گیرد و باعث ارتقاء سرمایه فرهنگی فرد و های آتی مورد سرمایهموروثی نسل

 (.2393، 2د )وایلد هگننخانواده باش

ن عنوان شاخصی اثرگذار در تعییهدر بسیاری از تحقیقات، میزان تحصیالت والدین ب

ای ر پارهنحوی که دهسرمایه فرهنگی کودک مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته است، ب میزان

بندی در حیطه مدارک آموزشی والدین را مبنایی برای ارتقاء سرمایه فرهنگی از موارد، رتبه

کودکان توسط تولید عادات فرهنگی کودک، ایجاد انتظارات والدین از کودک بر مبنای 

امر به خوبی  اند. اینی به موفقیت آموزشی کودک برشمردهیزان دستیابتحصیالت والدین و م

ولید سرمایه فرهنگی مترقی جایگاه ارتقاء آموزشی تحصیالتی والدین را در عرصه ت

ان تحصیالت خانواده و در تحقیقات دیگری، میز (.2331، 0یگنمایاند )مایربتر میبرجسته

ای طبقات اجتماعی ها را که بر مبنن خانوادهاز آموزش خصوصی فرزندا مندیمیزان بهره

ه اند؛ شاخصی کمطرح نموده« دانش فرهنگی»تولید  ای برایگردد الزمهایشان ترسیم می

تواند افزایش امکانات آموزشی را در راستای دسترسی به مؤسسات معتبر آموزشی می

مدارج و مدارک )آکسفورد( برای فرزندان دو چندان سازد که همین امر خود سبب کسب 

(. 2331، 4)زیمدارس بوده استدانشگاهی اعتباری و ارتقاء سرمایه فرهنگی نهادینه افراد 

تواند در ارتقاء و ساخت سرمایه فرهنگی مؤثر باشد، جالب آنکه همانطور که آموزش می
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 های آموزشی، افزایش دستیابییز باعث بازتولید آموزشی، موفقیتسرمایه فرهنگی ن

 .(9125، 9دیماجیو(شود ارتقاء دانشی افراد میشی و آموز

 و امری کامالًارتباط میان آموزش و سرمایه فرهنگی در تحقیقات و نظریات بوردی

ها تحقیقات مختلف در راستای تأیید این ارتباط توسط محققین و ده مشخص و مستند بوده

به معرفی  ع و کالنممختلف صورت گرفته است، ولی هیچ یک از این تحقیقات با نگاهی جا

نها اند و هر کدام تر ارتقاء سرمایه فرهنگی نپرداختهگذار آموزشی دهای اثرمجموعه مؤلفه

خی از رمامها الگوی تتوان با استناد به آناند و نمیاز این ارتباطات را تجسم بخشیده بخشی

ی سرمایه . از طرفبست کاررمایه فرهنگی را دریافت نموده و بهبخش سروابط آموزشی ارتقاء

باشد و حتی در حضور یک ارزشی و منطبق با فرهنگ جوامع میفرهنگی کامالً بومی و 

شده یهای معرفتوان به تسری مؤلفههای مختلف، باز نمیجانبه آموزشی فرهنگالگوی همه

 ها با اکولوژی فرهنگ ایرانی منطبق و بومیی اقدام نمود و باید این مؤلفهدر فرهنگ ایران

وزه ح شوند، آنچه این تحقیقات بر آن تأکید فراوان دارد، اغلب تحقیقات انجام گرفته در این

 هایی و دانشجویی در مدارس و دانشگاهآموزهای دانشتوسط بررسی نمرات و موفقیت

کشورهای مختلف انجام شده در حالیکه تحقیق مذکور ضمن بررسی چگونگی ارتباط 

گذار آموزشی را از دیدگاه های اثرسرمایه فرهنگی مؤلفه زش و ارتقاءموجود میان آمو

مات ریزی و یا خدبرنامهگذاری، سیاستهای و کارشناسانی که بنوعی در سیستم مدیران

زشی اندرکاران آمودستعنوان هباشند برهنگی کشور مشغول ایفای خدمات میآموزشی و ف

هد، و ها را مورد ارزیابی قرار دنی مؤلفهاند منطبق با فرهنگ ایراو فرهنگی جویا شده تا بتو

ه نکرده ها و ارتباطات موجود بسندتحقیقات فقط به بیان معرفی مؤلفهاز همه مهمتر آنکه این 

و از طریق ترسیم نوع نگرش مدیران و کارشناسان آموزشی و فرهنگی کشور گزارشی از 

ازی نقاط بحرانی و سنظران را با برجستهیت موجود و مطلوب از دیدگاه صاحبوضع

های گر ساخته است که البته این مزایا در عرصه ارائه راهکارهای موجود جلوهشکاف

 گذار خواهند بود. عملیاتی آتی بسیار مهم و اثر
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انداز فرهنگی در نظام کالن آموزشی کشور مستلزم شناسایی میزان و سهم لذا تحقق چشم

ذار گهای اثردر گام بعدی استخراج مؤلفهنگی و ارتباط آموزش با ارتقاء سرمایه فره

ای هاشد. تبیین ارتباط و معرفی مؤلفهبرتقاء سرمایه فرهنگی در ایران میآموزشی در حوزه ا

 ید قرار داده وکسنجی را در نظام آموزشی مورد تأبینی و هدفآفرین، میزان پیشنقش

 ردر نظام آموزشی کشو های کالنگذاریمشیریزی و خطتواند شروعی برای برنامهمی

ؤاالت در راستای تحقق این امور سهای فرهنگی ایرانی باشد. ارتقاء سرمایهجهت دستیابی به 

 باشند:مورد نظر میزیر پژوهشی 

 :اصلیسؤال 

 وجود دارد؟ارتباطی ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران  وآموزش مؤلفه آیا میان  -9

 :فرعیسؤال 

ارتقاء سرمایه  و "و مهارت آموزشی مدرسکیفیت تخصص "شاخص آیا میان  -9

 همبستگی مستقیم وجود دارد؟ در ایران فرهنگی

 ایران در ارتقاء سرمایه فرهنگیو "آموزشی میزان انتقال مفاهیم"شاخص آیا میان  -2

 همبستگی مستقیم وجود دارد؟

 راندر ای ارتقاء سرمایه فرهنگی و "کیفیت محتوای آموزشی"شاخص آیا میان  -0

 ستقیم وجود دارد؟همبستگی م

و  "میزان بهره گیری از تکنولوژی آموزشی و اطالعات جهانی"شاخص آیا میان  -4

 وجود دارد؟همبستگی مستقیم  در ایران ارتقاء سرمایه فرهنگی

و ارتقاء سرمایه  "تخصیص هزینه جهت دروس فوق برنامه "آیا میان شاخص  -5

 فرهنگی در ایران همبستگی مستقیم وجود دارد؟

و  "تناسب میان محتوای آموزشی با توانایی و دانش یادگیرنده  "ن شاخص آیا میا -2

 ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران همبستگی مستقیم وجود دارد؟

 و ارتقاء "اهمیت به کسب مدارک دانشگاهی خارج از کشور  "آیا میان شاخص  -7

 سرمایه فرهنگی در ایران همبستگی مستقیم وجود دارد؟
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 پژوهش روش
د و ارش ژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیرانروش پ

صدا و سیما، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی، های کارشناسان فرهنگی سازمان

ا و هاجتماعی مجلس، استانداری و های فرهنگیرهنگ و ارتباطات اسالمی، کمیسیونف

که از طریق  باشندمیاستان کشور  09اسالمی در های آزاد های فرهنگی دانشگاهمعاونت

ه صورت پرسشنامهها بآوری دادهابزار جمع ای انتخاب شدند.گیری تصادفی خوشهنمونه

شابه مهای تحقیقات د استفاده در آن برگرفته از شاخصهای مورشاخص و بوده هساختمحقق

امه فرهنگ ایرانی پرسشناکولوژی با  هاشاخص انطباق لی جهتو صورت پذیرفته خارجی

ای هبتدا به بررسی چگونگی توزیع شاخصدر ابتدا مورد بررسی قرار گرفت. در اخبرگان 

انی و فراو پرداخته شدنظران فرهنگی و آموزشی نفر از صاحب 03در میان پرسشنامه خبرگان 

در این  نها مؤید تأیید نظر خبرگارت ارزیابی شد. فراوانی این شاخصها با طیف لیکگزینه

ها قرار گرفتند تا از اهمیت آن ها مورد آزمونشاخص ،ها بود ولی برای قطعیتشاخص

 اطمینان حاصل گردد.

 های پرسشنامه خبرگان. چگونگی توزیع شاخص1جدول

 زیاد متوسط کم خیلی کم هاشاخص
خیلی 

 زیاد

بدون 

 پاسخ
 کل

 بعد فردی

 03 3 94 93 2 3 3 فراوانی

درصد 

 فراوانی
3 3 23 0/00  7/42  3 933 

 آموزش بعد فردی

 03 3 97 99 2 3 3 فراوانی

درصد 

 فراوانی
3 3 7/2  7/02  7/52  3 933 

 شد. ها پرداختهتوزیع متغیرها و آزمون معناداری آن به بررسی نرمال بودن در گام بعدی

 :بودنن نرمالبا فرض آزمو
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. است ها نرمالتوزیع داده  

.ستها نرمال نیتوزیع داده  

:

:

H

H





0

1  

( فرض صفر یعنی 35/3داری کوچک باشد )کمتر از مقدار خطای اگر مقدار سطح معنی

نتیجه شود و درو در غیر اینصورت فرض صفر رد نمیشود نرمال بودن توزیع متغیرها رد می

 ها دارای توزیع نرمال هستند.داده

 های پرسشنامه خبرگاناخصبودن ش. نتایج آزمون بررسی نرمال2جدول

تیجه آزمونن معنی داری سطح KS آماره شاخص  

 رد فرض صفر= شاخص نرمال نیست >39/3P 10/9 آموزش بعد فردی

برای آزمون شاخص غیر استاندارد از  نرمال نبودن توزیع متغیرپس از مشخص شدن 

 :شدآزمون نسبی به شرح زیر استفاده 

 های پرسشنامه خبرگاننتایج آزمون نسبت شاخص .3جدول

 طبقه شاخص ها
تعداد مشاهده 

 شده

احتمال مشاهده 

 شده
 نتیجه آزمون مقدار خطا یدارسطح معنی

 بعد فردی

3 
2 2/3 39/P< 

35/3 
رد فرض 

 صفر

3 24 2/3  

  9 03 کل

3 21 17/3  

  9 03 کل

: .

: .

H p

H p


 



0

1

0 5

0 5
 

اهمیت شاخص در حد متوسط است .    

 اهمیت شاخص  بیش از حد متوسط است .

:

:

H

H





0

1  
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 3 آموزش بعد فردی
2 37/3 39/P< 35/3 

رد فرض 

 صفر

است، فرض  35/3مقدار خطای  ها کوچکتر ازبرای تمام شاخصداری چون سطح معنی

های توان گفت تمام شاخصشود و درنتیجه میرد می39/3 3035صفر در سطح معنی داری 

های فوق از نظر خبرگان دارای اهمیت هستند. به عبارتی دیگر تمام شاخصفوق معنادار 

یون ساالت پژوهش حاضر با استفاده از رگرهای پرسشنامه سؤلذا پس از تأیید شاخص هستند.

 چندگانه خطی مورد بررسی قرار گرفتند. 

 ی پژوهشهایافته
ذا از ل ای بر متغیر وابسته دارند،دهجایی که دو یا چند متغیر تأثیر عمدر این پژوهش از آن

د متغیرهای برای ورو بینی متغیر وابسته استفاده شده است.رگرسیون چندگانه جهت پیش

از  استفاده گردید. Enterدر این پژوهش از روش مستقل به مدل رگرسیون خطی چندگانه 

 یای ضرورهراهکارهای عملیاتی و تشخیص فاصلهآن جایی که این پژوهش در پی ارئه 

وجود و ها به دو وضعیت مآوری آنها و جمعریزی آموزشی است لذا در دادهجهت برنامه

ه، بستگی چندگاندر جدول زیر ضریب همها توجه گردید. مطلوب برای ارزیابی ضرورت

ا نشان همعیار تخمین، برای هر یک از مدل ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای

تگی بین مقادیر مشاهده شده و ضریب همبستگی چندگانه، همبس داده شده است.

بوط به مدل ستگی چندگانه مردهد. مقادیر ضریب همبشده متغیر وابسته را نشان میبینیپیش

هستند که مقادیر بزرگتر نشان دهنده  9تا  3با دستورالعمل رگرسیون، در محدوده  یافتهبرازش

 (4)ول شده متغیر وابسته است. لذا طبق جدبینیو پیشروابط قویتر بین مقادیر مشاهده شده 

گی های آموزش و متغیر ارتقاء سرمایه فرهنشاخص و همبستگی مربوط به بیشترین ارتباط

بعبارتی دیگر همبستگی متغیر آموزش در وضعیت  (.=121/3Rاشد )بمیدر وضعیت مطلوب 

می باشد این در حالی است که همین همبستگی  (=134/3R)موجود با ارتقاء سرمایه فرهنگی 

تقلیل یافته است. از طرفی دیگر همبستگی بین  (=521/3R)در وضعیت مطلوب به 
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و در  (=121/3R)موجود  در وضعیت آموزش و متغیر ارتقاء سرمایه فرهنگیهای شاخص

 ارتباط و همبستگی تقلیل یافته است. (=292/3R)وضعیت مطلوب 

 خالصه نتایج مدل رگرسیون خطی چندگانه. 4جدول 

 مدل

ی 
تگ

بس
هم

ب 
ضری

ه )
گان

ند
چ

R) ین
تعی

ب 
ضری

 

(
R

 S
q

u
a
re

) 

ین
تعی

ب 
ضری

 

ده
 ش

یل
عد

ت
 

ای
خط

ین 
خم

ر ت
عیا

م
 

رابطه متغیر آموزش و متغیر ارتقاء سرمایه 

 فرهنگی
202/3 210/3 212/3 251/3 

رابطه متغیر آموزش و متغیر ارتقاء سرمایه 

 فرهنگی )وضعیت موجود(
134/3 292/3 297/3 222/3 

رابطه متغیر آموزش و متغیر ارتقاء سرمایه 

 فرهنگی )وضعیت مطلوب(
521/3 223/3 272/3 027/3 

رابطه شاخص های آموزش و متغیر ارتقاء 

 وجود(سرمایه فرهنگی )وضعیت م
121/3 220/3 223/3 914/3 

رابطه شاخص های آموزش و متغیر ارتقاء 

 سرمایه فرهنگی )وضعیت مطلوب(
292/3 071/3 022/3 040/3 

زای دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به اونی نشانمقدار استاندارد شده ضرایب رگرسی

سیونی هر گردرمطلق ضریب رتغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل است. ق

نچه آ تری بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل است.دهنده رابطه قویچه بزرگتر باشد، نشان

که اهمیت دارد این است که برای استفاده از ضرایب رگرسیون در مدل رگرسیون خطی، 

وان تب میصورت معناداری هر یک از ضرایها مورد بررسی قرار گیرد. در باید معناداری آن

غیر ها با متاما اگر معنادار نباشند با وجود همبستگی اندک بین آن ؛ها را وارد مدل نمودآن

 نبرای بررسی معناداری ضرایب رگرسیون، آزمو ها را وارد مدل کرد.توان آنوابسته، نمی

 شود:فرض آماری به صورت زیر بیان می

6210
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برای ضریب ثابت رگرسیونی و نیز هر یک از ضرایب رگرسیونی  تواناین آزمون را می

داری جهت آزمون فرض تساوی هر یک اد. آماره تی استودنت و سطح معنیدیگر انجام د

 ها و برای تمامیاند. در تمام مدلدر جدول ذیل ارایه شدهاز ضرایب رگرسیون با عدد صفر 

انشگاهی خارج از کشور با متغیر کسب مدارک د ها )جز رابطه شاخص اهمیت بهشاخص

ابت با و مقدار ثداری آزمون تساوی ضرایب رگرسیون ارتقاء سرمایه فرهنگی(، سطح معنی

بنابراین فرض تساوی ضرایب رگرسیون  .است 35/3تر از مقدار خطای مقدار صفر، کوچک

ه رگرسیون ها از معادلشود و نیازی به خارج کردن آنو مقدار ثابت با مقدار صفر رد می

گذارند. رقدار ثابت بر متغیر وابسته تأثیباشد. به عبارت دیگر این متغیرهای مستقل و منمی

جدول زیر شامل ضرایب رگرسیونی، خطای معیار ضرایب، ضریب بتا )ضریب رگرسیونی 

 داری است.استیودنت و سطح معنی-ه(، آماره تیاستاندارد شد

 ضرایب رگرسیون خطی چندگانه .5جدول

 دلم

ضرایب 

 استانداردنشده

ضرایب 

 استانداردشده

ره
آما

 
-تی

ت
ودن

ستی
ا

 

طح
س

 
ری

 دا
نی

مع
ب 
رای

ض
رد 
ندا

ستا
ی ا

طا
خ

 

ب
رای

ض
 

 >39/3P 23/4  99/3 57/3 مقدار ثابت

 >39/3P 12/27 20/3 30/3 34/9 آموزش

 >39/3P 71/92  32/3 29/3 مقدار ثابت

 >39/3P 41/01 13/3 32/3 33/9 آموزش )وضعیت موجود(

 >39/3P 03/1  29/3 17/9 مقدار ثابت

 >39/3P 23/99 52/3 35/3 249/3 آموزش )وضعیت مطلوب(

 >39/3P 12/95  32/3 120/3 مقدار ثابت )وضعیت موجود(

کیفیت تخصص و مهارت آموزشی 

 مدرس
377/3 39/3 99/3 02/4 39/3P< 

میزان قدرت انتقال و آموزش مفاهیم به  

 یادگیرنده
234/3 39/3 22/3 27/93 39/3P< 
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 دلم

ضرایب 

 استانداردنشده

ضرایب 

 استانداردشده
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ب
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کیفیت محتوای آموزشی در نظام 

 آموزشی کشور
31/3 32/3 93/3 30/4 39/3P< 

استفاده از تکنولوژی آموزشی و 

 اطالعات جهانی در آموزش
20/3 32/3 22/3 17/2 39/3P< 

تخصیص هزینه جهت دروس فوق برنامه 

 در نظام آموزشی
20/3 32/3 27/3 39/93 39/3P< 

د، میان محتوای آموزشی با تناسب موجو

 توانایی و دانش قبلی یادگیرنده
31/3 32/3 99/3 39/4 39/3P< 

اهمیت به  کسب مدارک دانشگاهی 

 خارج از کشور
34/3 39/3 32/3 20/0 39/3P< 

 >39/3P 40/2  29/3 72/9 مقدار ثابت )وضعیت مطلوب(

کیفیت تخصص و مهارت آموزشی 

 مدرس
35/3 32/3 32/3 39/2 35/3P< 

قدرت انتقال و آموزش مفاهیم به  

 یادگیرنده
93/3 32/3 92/3 71/0 39/3P< 

کیفیت محتوای آموزشی در نظام 

 آموزشی کشور
90/3 32/3 23/3 57/4 39/3P< 

استفاده از تکنولوژی آموزشی و 

 اطالعات جهانی در آموزش
92/3 32/3 27/3 22/5 39/3P< 

تخصیص هزینه جهت دروس فوق برنامه 

 نظام آموزشی در
32/3 32/3 93/3 49/2 35/3P< 

میزان تناسب موجود، میان محتوای 

آموزشی با توانایی و دانش قبلی 

 یادگیرنده

94/3 32/3 20/3 35/5 39/3P< 
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ضرایب 

 استانداردنشده

ضرایب 

 استانداردشده
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اهمیت به  کسب مدارک دانشگاهی 

 خارج از کشور
390/3- 39/3 30/3- 72/3- 35/3p> 

ده و استاندارد شده است. در ضرایب جدول ضرایب شامل دو دسته ضرایب استاندارد نش

رایب استاندارد که در ضاستانداردنشده مقیاس متغیرها با یکدیگر یکسان نیستند در صورتی

شده مقیاس متغیرها یکسان شده و امکان مقایسه متغیرها وجود دارد. بنابراین جهت مقایسه 

ب ز ضرایفقط ااثرات متغیرهای مستقل موجود در مدل رگرسیون بر متغیر وابسته، 

ش به ترتیب اولویت نشان های آموزشود.در جدول ذیل شاخصاستانداردشده استفاده می

 اند:داده شده

های متغیر آموزش )وضعیت موجود( به ترتیب اولویت تأثیر بر ارتقاء سرمایه . شاخص6جدول 

 فرهنگی

ء سرمایه اهای متغیر آموزش )وضعیت موجود( به ترتیب اولویت تأثیر بر ارتقشاخص

 فرهنگی

همبستگی استاندارد 

 شده

 22/3 یادگیرندهتقال و آموزش مفاهیم از مدرس به میزان قدرت ان

 27/3 میزان تخصیص هزینه جهت دروس فوق برنامه در نظام آموزشی

 22/3 میزان استفاده از تکنولوژی آموزشی و اطالعات جهانی در آموزش

 99/3 وزشی با توانایی و دانش قبلی یادگیرندهمیزان تناسب موجود، میان محتوای آم

 99/3 کیفیت تخصص و مهارت آموزشی مدرس و معلم در نظام آموزشی

 93/3 کیفیت محتوای آموزشی در نظام آموزشی کشور

 32/3 میزان اهمیت به  کسب مدارک دانشگاهی خارج از کشور
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لویت تأثیر بر ارتقاء سرمایه های متغیر آموزش )وضعیت مطلوب( به ترتیب او. شاخص7جدول

 فرهنگی

های متغیر آموزش )وضعیت مطلوب( به ترتیب اولویت تأثیر بر ارتقاء سرمایه شاخص

 فرهنگی

همبستگی استاندارد 

 شده

 27/3 میزان استفاده از تکنولوژی آموزشی و اطالعات جهانی در آموزش

 20/3 نش قبلی یادگیرندهمیزان تناسب موجود، میان محتوای آموزشی با توانایی و دا

 23/3 کیفیت محتوای آموزشی در نظام آموزشی کشور

 92/3 میزان قدرت انتقال و آموزش مفاهیم از مدرس به  یادگیرنده

 93/3 میزان تخصیص هزینه جهت دروس فوق برنامه در نظام آموزشی

 32/3 کیفیت تخصص و مهارت آموزشی مدرس و معلم در نظام آموزشی

 معنادارنشده است ه  کسب مدارک دانشگاهی خارج از کشوراهمیت ب

با  آموزش "یادگیرندهتقال و آموزش مفاهیم از مدرس به میزان قدرت ان"شاخص 

ت هنگی را در وضعیدرصد از تغییرات مربوط به ارتقاء سرمایه فر 7/22بیشترین سهم، تقریباً 

 "گاهی خارج از کشور کسب مدارک دانش اهمیت به "شاخص کند. موجود تبیین می

درصد از تغییرات ارتقاء سرمایه فرهنگی را در ایران  7/2با کمترین سهم، تقریباً آموزش 

 تبیین می کند.

های آموزش میزان قدرت انتقال و آموزش مفاهیم لذا با افزایش یک واحد در شاخص

 آموزشی،برنامه در نظام میزان تخصیص هزینه جهت دروس فوق یادگیرنده از مدرس به

میزان استفاده از تکنولوژی آموزشی و اطالعات جهانی در آموزش، میزان تناسب موجود 

میان محتوای آموزشی با توانایی و دانش قبلی یادگیرنده کیفیت تخصص و مهارت آموزشی 

موزشی آمدرس، کیفیت محتوای آموزشی مدرس، کیفیت محتوای آموزشی در نظام 

، 272/3، 227/3انشگاهی خارج از کشور به ترتیب کشور، اهمیت به کسب مدارک د

 واحد به ارتقاء سرمایه فرهنگی افزوده خواهد شد.  327/3، 930/3، 994/3، 997/3، 220/3
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های فزایش یک واحد در شاخصاولویت ا ،این در حالی است که در وضعیت مطلوب

سب موجود میان میزان استفاده از تکنولوژی آموزشی و اطالعات جهانی در آموزش، تنا

محتوای آموزشی و دانش قبلی یادگیرنده کیفیت محتوای آموزشی در نظام آموزشی کشور، 

قدرت انتقال و آموزش مفاهیم یادگیرنده، میزان تخصیص هزینه جهت دروس فوق برنامه 

، 927/3، 232/3، 205/3، 272/3کیفیت تخصص و مهارت آموزشی مدرس به ترتیب 

اهمیت به کسب "شاخص  و ارتقاء سرمایه فرهنگی خواهد افزودواحد به  321/3، 932/3

کنندگی ارتقاء سرمایه فرهنگی در وضعیت در تبیین "مدارک دانشگاهی خارج از کشور

 مطلوب جایگاهی ندارد.

 گیریبحث و نتیجه
گذار در کشورهای های توانمندساز و سرمایههای اساسی نظامی از دغدغهآموزش یک

ر خش سازمانی، دهای ارتقاء بشود تا جاییکه بخش مهمی از سیستممختلف محسوب می

شود. حال اگر سازمان مورد نظر به فضای سیاسی، های انسانی انجام میگرو آموزش سرمایه

شود در این میان مؤلفه  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حاکم در یک کشور وسعت داده

ی تعبارههای انسانی مبادرت ورزد؟ بمایههایی به ارتقاء سرباید در چه شاخصآموزش می

 عنوان یک مزیت رقابتی در دنیای امروز و درههای فرهنگی بدیگر اگر قرار باشد که سرمایه

گذاری ههایی برای سرمایاستفاده قرار گیرند، چه کانالجایگاه توسعه پایدار در کشور مورد 

 وری باید مورد توجه قرار گیرند؟های کالن در نظام آموزشی کشریزیهدفمند در برنامه

ال و میزان قدرت انتق هاینتایج پژوهش حاضر نشان داد که میان متغیر آموزش با مؤلفه

ر برنامه دآموزش مفاهیم از مدرس به یادگیرنده، میزان تخصیص هزینه جهت دروس فوق

 ، میزاننظام آموزشی، میزان استفاده از تکنولوژی آموزشی و اطالعات جهانی در آموزش

تناسب موجود میان محتوای آموزشی با توانایی و دانش قبلی یادگیرنده، کیفیت تخصص و 

مهارت آموزشی مدرس، کیفیت محتوای آموزشی در نظام آموزشی کشور و اهمیت کسب 

سرمایه فرهنگی در ایران همبستگی مثبت و مدارک دانشگاهی خارج از کشور با ارتقاء 
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تواند جامعه را از های آموزش افزایش یابد میعبارتی هرچه شاخصهمعناداری وجود دارد. ب

 مند سازد. بهره یمیزان سرمایه فرهنگی بیشتر

های تخصصی و کیفیت آموزش را در ارتقاء که مهارت 9آوینکهای این نتایج با یافته

ت (. مطالعا2393همگرا نشان داد همسویی دارد )آوینک،  ،سرمایه فرهنگی از طریق آموزش

تواند عامل مهمی در راستای اهیم از طریق خانواده و مدرسه مینشان داد که انتقال مف 2جاگر

ای هدر تحقیق اخیر نیز یکی از اولویتحساب آید، همچنان که هارتقاء سرمایه فرهنگی ب

ها میزان انتقال فرهنگی مفاهیم از طریق آموزش بخش سرمایه فرهنگی و مهمترین آن ارتقاء

های آموزشی کافی اساتید و معلمان از تخصص و مهارتدر بسیاری موارد دید. مطرح گر

 به شاگردان و دانشجویان خود های خویشآموختهانتقال بدرستی قادر به برخوردارند ولی 

قاء سرمایه ارت باشند. همین امر سبب ایجاد وقفه انتقال فرهنگی در مفاهیم آموزشی و عدمنمی

شود یمافراد های موروثی خانوادگی اکتسابی آموزشی و در سرمایههای فرهنگی در سرمایه

امروز در حوزه آموزشی کشور  ،لذا ضرورت انتقال و تفهیم صحیح مطالب (.2331 ،)جاگر

جامع )از جانب مدیران ارشد و کارشناسان فرهنگی و آموزشی  اولویتعنوان یک هما ب

 . یه فرهنگی معرفی شده استریزی در ارتقاء سرماجهت برنامهآماری پژوهش( 

 4و سات گیت 0برنامه یا آموزش سایه در مطالعات سالیسگیری از آموزش فوقلزوم بهره

معرفی  کنندهرتقاء سرمایه فرهنگی عوامل تبیینهای آموزشی در راستای اعنوان شاخصهب

های صکننده خود را در شاخبینیپیش چه که در تحقیقات کنونی نیز قدرتاند، آنشده

رسمی در شرایط های غیریکی از دالیل بکارگیری آموزشآموزش مطرح نموده است. 

وین های نای و مهارتهای حرفهسرمایه آموزشی و استفاده از تخصصگیری از کنونی بهره

های ستمیتواند با آشنایی افراد به سشبکه و اطالعات آموزشی است که میو دسترسی به 

                                                                 
1. Ovink 

2. Jaeger 

3. Sulis  

4. Southgate 
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ایز در افراد و ایجاد تم زشی سبب ارتقاء سرمایه فرهنگی آموزشی درجدید و تکنولوژی آمو

 (. 2399، 2؛ فایندلی2332، 9)کوآسنز ها گرددمیان آن

در بسیاری از مطالعات، دسترسی به مؤسسات آموزشی معتبر برای کسب مدارج 

ی گدانشگاهی اعتباری از کشورهای دیگر، از جمله فاکتورهای آموزشی ارتقاء سرمایه فرهن

فرهنگی  هایشود، عاملی که با ارزشمحسوب می "کالس و پایگاه جهانی"برای دستیابی به 

 ،دمعنا که در وضعیت موجو، بدینکشور ما در وضعیت مطلوب همبستگی منفی نشان داد

های آموزشی برای ارتقاء سرمایه امروز در اولویت ،اهمیت کسب مدارج دانشگاهی خارجی

ز یکی ا این عاملند سال پیش چند تا چهر  ؛آیدحساب نمیهنی بفرهنگی در جامعه ایرا

موزشی های آامر شاید مؤید ارتقاء کیفی سیستم. این شدمحسوب میمزایای رقابتی افراد 

کشور در سطوح تحصیالت تکمیلی است که توان رقابتی بهتری را در درجات معتبر جهانی 

 لذا از میان  هفت شاخص آموزشباشد. تحصیالتی را پاسخگو می تاکسب نموده و مطالب

)کیفیت تخصص و مهارت آموزشی مدرس، قدرت انتقال و آموزش مفاهیم به یادگیرنده، 

کیفیت محتوای آموزشی در نظام آموزشی کشور، استفاده از تکنولوژی آموزشی و اطالعات 

 تناسب آموزشی، مبرنامه در نظاجهانی در آموزش، تخصیص هزینه جهت دروس فوق

هنگی با ارتقاء سرمایه فر (موجود میان محتوای آموزشی با توانایی و دانش قبلی یادگیرنده

ایند. توانند ارتقاء سرمایه فرهنگی را در ایران تبیین نمستگی مثبت و معناداری داشته و میهمب

ولی های جهانی و کسب مدارک دانشگاهی معتبر در جهان، رغم نقش فعال کالسعلی

حداقل در وضعیت موجود "به کسب مدارک دانشگاهی خارج از کشور اهمیت"شاخص 

نیز مطلوب  در وضعیت و داشتهدر ایران کنندگی را بر روی ارتقاء سرمایه فرهنگی بینیپیش

های فرهنگی را در عرصه ه است. این امر نقش فرهنگ و ارزشهمبستگی آن معنادار نشد

 سازد.بیش از پیش مطرح میسازی را کشور و ضرورت بومیسرمایه فرهنگی 

  

                                                                 
1. Coessens  

2. Findlay 
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 پیشنهادهای کاربردی

ه در وضعیت موجود و تعیین های آموزشی مستخرج از این پروژاولویت بکارگیری با -

قشه ه ترسیم نتوان بت تحقق ارتقاء سرمایه فرهنگی، میهای مطلوب آموزشی جهاولویت

ای آموزشی و فرهنگی ها و نهادههای عملیاتی آموزشی در سازمانراه و تعیین خط مشی

آموزشی و فرهنگی عملکردهای ای را برای ارزیابیهای زمینهو شاخص مبادت ورزیده

 فراهم آورد.

از  ،فرهنگی و آموزشی انتقال تکنیک و مهارت بر تأکید موجود، شواهد بنابر -

های دورهارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران معرفی شده لذا ضرورت های اساسی اولویت

ن ایشاسازی ای عملکرد آموزشی و توانمندای دورههارزیابیو زآموزی اساتید و معلمان با

 باید مد نظر قرار گیرد.

رسمی و هنری در جوار برنامه در حوزه غیرفوق دروس جهت هزینه تخصیص میزان -

ر ا قراهگذاران آموزشی و خانوادهمورد توجه بیشتر مسئولین و سیاستنظام آموزشی،  باید 

 های آموزشی و هنری دست یابند.مهارتگیرد تا نسل فعلی بتوانند به 

ا معنا یافته، لذ "سرمایه اطالعات"در قالب  "سرمایه فرهنگی"شدن، جهانی عرصه در -

های اطالعات های پیشرفته و دسترسی به شبکهتجهیز سیستم آموزشی به تکنولوژی باید برای

های فرهنگی تولیدی قابلیت رقابت با فرهنگ جهانی را هجهانی تالش بسیار نمود تا سرمای

 در تعامالت فرهنگی دارا باشند.

های بسته و از های آموزشی کشوری باید از قالبسیستم در آموزش برای -

ای آموزشی ههای دانشی افراد به ارائه بستهشده خارج شده و با تکیه بر داشتهتعیینپیش

 توانمندساز اقدام نمود.

تناب اج موزش امری غیرقابلهای تخصصی و دانشی مدرسین در فضای آهارتم کسب -

عنوان یک هتوانند مدرس را بای میهای شغلی و حرفهباشد لذا بازآموزی و مشوقمی

یادگیرنده مداوم، بصورت خالق در کوران تحوالت دانشی افزاینده، بروز و پویا حفظ و 

 د.نارتقاء بخش
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ی برانگیز در عرصه ارتقاء سرمایه فرهنگمحتوای آموزش از موارد تأمل یفیتک به توجه -

ام ظپروژه مطرح شده است، طبیعتاً لزوم بازنگری و همراستایی متون دانشی در ن ایندر 

 .دنای مورد توجه و نظارت بیشتری قرار گیرآموزشی کشور باید بصورت دوره

های جهانی در در کسب رتبه یان و محصلین ایرانیهای علمی دانشجوموفقیت -

تی توانایی رقابهای علمی، پژوهشی، ابتکارات و اختراعات در اقصی نقاط دنیا مؤید حوزه

اکنون که مطالبات مدارک ها و مؤسسات آموزشی معتبر جهانی است. دانشی با دانشگاه

ر اولویت حداقلی قرجهانی در نگرش مدیران و کارشناسان آموزشی و فرهنگی کشور در ا

موزش یت آبه کیف ،هار این حوزهای را دهای حمایتی بورسیهتوان بودجهگرفته است، می

ی های اساسز دانشجویان و اساتید برای آموزشهای داخلی اتحصیالت تکمیلی و حمایت

 داشت. گسیل 

ی گیری از تکنولوژبسترسازی برای بهره ،مطلوب وضعیت برای اساسی ضرورت -

ین ا پژوهی، ضرورت اجرای؛ لذا برای آیندههای جهانی استبه شبکهدسترسی آموزشی و 

های آموزشی کشور مورد گذاریبین آموزشی و سیاستهای پیشمهم را باید در سیاست

 توجه بیشتری قرار داد.

ای آتی ههای جدید فرهنگی در نسلاء سرمایه فرهنگی و تولید سرمایهبرای دستیابی به ارتق

خش بارتقاء هایپله ،متناسب با اکولوژی فرهنگی اقدام نمود، این پروژه باید از امروز و

ا هاست، که با استناد به آنرا در حوزه آموزش شناسایی و معرفی نموده  فرهنگی سرمایه

 .مند شددر جامعه ایرانی بهره"ذار فرهنگیگسرمایهعامل "عنوان هب "آموزش"توان از می
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